
5Úvodník

Vážení čtenáři,

ročníkem 2012 završil časopis Sacra první dekádu své existence a oslavil tak 
malé jubileum. Ač z hlediska lidského života není jedna dekáda časem nikterak 
závratným, z hlediska studentského časopisu se jedná o dobu relativně významnou, 
která předpokládá opakovanou obměnu celého členstva redakční rady.

V úvodníku k číslu 1/2007 tehdy již třetí šéfredaktor časopisu Aleš Chalupa vítal 
mezi novými členy redakční rady Evu Klocovou, ještě coby studentku bakalářského 
stupně. V souvislosti s tím bylo podle něj dosaženo jisté vyváženosti v redakční 
radě, která tak byla tvořena rovnoměrně studenty všech stupňů. Tento trend se 
redakční rada snaží doposud sledovat. Eva od té doby postoupila do doktorského 
studia, ujala se role šéfredaktorky a pod jejím vedením redakční rada přijala 
další pokračovatele pro náročnou redaktorskou práci z řad nových bakalářských 
studentů. V souvislosti s dokončováním doktorského studia a dalšími akademickými 
povinnostmi však Eva redakční radu s vydáním ročníku 2012 opustila a spolu s ní 
i další dlouholetá členka Michaela Ondrašínová. Oběma bych chtěl na tomto místě 
velice poděkovat. Nyní opět přichází řada na „další generaci“, která se již zhostila 
řady náročných úkolů spjatých se zkvalitňováním a internacionalizací časopisu.

Jako zástupce „další generace“ jsem se v průběhu roku 2013 ujal postu šéfredaktora 
na několik měsíců já, abych jej však záhy opustil v souvislosti se změnou 
akademického působiště, která se s touto pozicí nedá smysluplně skloubit. S velikým 
potěšením jsem však tento post mohl předat další dlouholeté člence redakční rady 
Olze Čejkové, které patří veliký dík zaprvé za ochotu, s níž se této role doslova 
za pochodu zhostila, a především pak za dokončení tohoto čísla, které se vám právě 
dostává do rukou.

V sekci studie naleznete poutavou a obsáhlou analýzu mediální prezentace volby 
papeže v českém celostátním tisku od Jana Motala. O vztahu náboženství a politiky 
v Barmě se můžete dočíst ve studii od Evy Lukášové v sekci Rozhledy a polemika. 
Na ostrov Mauricius, jakožto prostředí pro terénní experimentální výzkum 
náboženství, vás zavede zpráva od Petera Maňa. Pravidelné klání studentských 
prací zachycuje v další zprávě Michal Puchovský. Recenze dvou zajímavých knih 
byly poskytnuty Františkem Novotným a Luisem Rodriguezem. Přehled o nově 
vydaných publikacích s religionistickou tematikou si můžete udělat na základě 
stručných anotací, které sestavila Lenka Brichová a které celé číslo uzavírají.

Za redakční radu Vojtěch Kaše

sacra-2013-01w.indd   5 22.3.2014   5:19:56



sacra-2013-01w.indd   6 22.3.2014   5:19:56


